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Alumnihallituksen terveiset
Hei Alumni! Syksy on jo pitkällä ja päivät lyhenevät, mutta muutama muisto
vielä kesän lopulta. Kokoonnuimme perinteiseen tapaan syyskuun
ensimmäisenä viikonloppuna alumnin kesätapaamiseen, joka järjestettiin
jälleen Pälkäneellä, kuten edellisenä vuonna. Osallistujia saatiin paikalle
runsaasti molempina päivinä, vaikka viime hetken perumisiakin tuli.
Kesätapaamisessa perjantaina alumnihallitus kokousti ja pohti loppuvuoden
sekä ensi vuoden kuvioita. Lauantaina pääohjelmassa oli mökkiolympialaiset,
jossa kilpailtiin niin älyllisien haasteiden parissa kuin myös nopeutta ja
tarkkuutta vaativissa lajeissa, esimerkiksi hernepyssyillä tölkkejä kumoten.
Alumnit kävivät myös kalassa ja hyödynsivät aktiivisesti uimamahdollisuutta.
Kannattaa merkitä syyskuun ensimmäinen viikonloppu vuodelta 2023
kalenteriin, sillä alumnin kesätapaaminen järjestetään silloin!
Tämän vuoden aikana edessä on vielä kolme tapahtumaa: 4.11. Tampereella järjestetään alumnin
pikkujoulut Kievari Kahdet Kasvot gastropubissa ja 25.11. Tampereella järjestetään killan kanssa
yhteistyössä kaikkien aikojen beerpong turnaus legendaaristen Kolmiobileiden etkoina. Näiden lisäksi
Helsingissä järjestetään alumnin afterwork, josta tiedotetaan tarkemmin lokakuun aikana.
Ensi vuoden alumnihallitukseen kaivataan aktiivisia alumneja! Tehtävät sopivat niin vastavalmistuneille kuin
kokeneillekin, mikäli motivaatiota ja halua kehittää toimintaa riittää. Haku on nyt auki ja hakuaika kestää
25.12.2022 klo 23:59 asti. Haku tapahtuu alla olevan Google Forms -linkin kautta, johon voit kirjoittaa
vapaamuotoisen hakemuksesi tai kiinnostuksesi alumnitoimintaan. Nykyinen alumnihallitus valitsee uuden
alumnihallituksen ja ilmoittaa sen kokoonpanon ensi vuoden alussa. Jos sinulle herää kysymyksiä
toiminnasta tai mukaan lähtemisestä, ole yhteydessä alumnitoimariin alumni@indecs.fi.
Hae alumnihallitukseen: https://forms.gle/Q3tTLwtmdyadqbK9A
Mukavaa syksyn jatkoa ja nähdään alumnin tapahtumissa!
Lassi Mäkinen Puheenjohtaja, alumnihallitus

Alumnitoimarin sananen
Moro lukijat!
Tämä kyseinen kirje on vuoden 2022 viimeinen alumnikirje ja minun osaltani
myös viimeiset tervehdykset alumnitoimarin pallilta. Vuosi 2022 on sujunut
melko rivakasti, mutta alumnitoiminnassa olemme päässeet järjestämään
useita tapahtumia ja perinteiset tapahtumat ovat vetäneet kivasti alumneja
paikalle. Kiitos tästä vuodesta kaikille ja seuraavan alkuvuoden (noin
helmikuun) alumnikirjeen toimittaa uusi alumnitoimari. Hyvää syksyä kaikille!
Juho Martikainen, Alumnitoimari
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Killan kuulumiset
Terve vaan kaikille lukijoille! Syksy on saapunut jo kunnolla Suomeen, ja tässä pääsettekin kuulemaan
puheenjohtajan terveisiä vuoden viimeisen alumnikirjeen muodossa.
Kesä alkoi onnistuneen ja tapahtumarikkaan kevään jälkeen nopeasti. Hallituksen oli aika siirtyä viettämään
ansaittua kesälomaa hallitushommista, sekä siirtää katseet ja ajatukset kesätöiden pariin. Osalla
hallituslaisista oli kohtalaisen paljon tehtävää kesällä, sillä jotkut tapahtumat sijoittuivat heti
syyslukukauden alkuun. Esimerkiksi fuksisektori suunnitteli orientaatioviikkoa pitkin kesää, jotta kaikki asiat
olisivat valmiina heti uusien fuksien tullessa yliopistoyhteisöön. Myös yritysyhteistöitä solmittiin kesän
aikana, vaikka suuri osa yrityksistä oli vaikeasti tavoiteltavissa ymmärrettävästi kesälomien takia. Kesäkuun
puolessa välissä järjestettiin edellisenä vuonna lanseerattu hallituksen kesämökkireissu. Tänäkin vuonna
reissu oli todella onnistunut ja pääsimme yhtenäistymään porukkana hyvin.
Heinäkuun lopulla järjestettiin perinteinen KCP-tapahtuma Ylöjärvellä Koovee-leirikeskuksessa. Kelit
suosivat indecsläisiä hyvin ja kesätapaamisessa oli paljon kivoja aktiviteetteja kuten uimista, saunomista
sekä kesäolympialaiset. Paikalla oli jäsenistöä fukseista aina kuudenteen vuosikurssiin asti, mikä oli
mahtava vuosikursseja yhdistävä kokemus.
Syyslukukausi starttasi elokuun lopulla orientaatioviikolla, joka onnistui kaikin puolin hyvin. Ensimmäisestä
viikosta lähtien kiltahuoneella sekä useissa tapahtumissa on nähty paljon innokkaita fukseja, jotka ovat
kiinnostuneet koulunkäynnin ohella killan tarjoamista mahdollisuuksista sekä yleisesti kiltatoiminnasta.
Orientaatioviikon jälkeisenä lauantaina järjestettiin myös Indecsin ja Man@gerin yhteiset valmarit, joihin
osallistui Indecsin puolelta yhteensä 7 henkilöä. Valmarit olivat lämminhenkinen ja mukava tapahtuma,
jossa oli mukana myös henkilökuntaa tuotantotalouden laitokselta. Tilaisuuden jälkeen Reaktorissa
pidettiin alumnisitsit, jonne myös nykyiset opiskelijat olivat tervetulleita.
Syksyllä on pystytty järjestämään reilusti monipuolisia tapahtumia, joissa on näkynyt paljon jäsenistöä eri
vuosikursseilta. Yksi alkusyksyn huippukohdista on UlkoXQ, joka järjestettiin Saksan, Itävallan, Slovenian
sekä Kroatian maisemissa. Pian syyslukukausi on jo puolessa välissä ja lokakuun puolessa välissä avataan
haku vuoden 2023 hallitukseen. Ainakin näin puheenjohtajan näkökulmasta tämä on todella
mielenkiintoista, sillä odotan innolla syksyn lopulla tulevaa yleiskokousta ja sitä ennen olevia muita
edeltäviä tapahtumia.
Syksy etenee kovalla vauhdilla, sillä tekemistä, kouluhommia ja tapahtumia riittää varmasti. Toivotan kaikille
mukavaa syksyn jatkoa sekä onnellista loppuvuotta. On ollut mukava päivitellä hieman kuulumisia täältä
opiskelijoiden suunnalta vuoden aikana. Kiitoksia!
Puheenjohtaja
Juho Handolin
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Yksikön kuulumiset
Lokakuun alussa on lukuvuosi yliopistossa ja tuotantotaloudessa jo
täydessä vauhdissa. Yksi alkavan syyslukukauden tärkeistä teemoista on
”paluu kampukselle” yli kaksi vuotta kestäneen vaihtelevasti etä- ja
läsnäolotyötä vuorotelleen ajanjakson jälkeen. Kampuksella onkin
ilahduttavasti elämää ja energiaa! Ihmisten kohtaaminen on ehdottomasti
tärkeä asia yliopistossa, vaikka työnteon muodot ja vaihtoehdot ovatkin
pysyvästi rikastuneet kuluneiden parin vuoden aikana.
Juhlan aihetta Tuta-elämään toi syyskuussa tuotantotalouden 100-vuotissyntymäpäivä Suomessa.
Tuotantotalouden tutkimuksen ja opetuksen katsotaan Suomessa alkaneen, kun tasavallan presidentti K. J.
Ståhlberg nimitti Bernhard Wuollen Teknilliseen korkeakouluun teollisuustalouden ja yleisen koneopin
professoriksi 22.9.1922. Alaa oli tutkittu ja opiskeltu jo pitkään useimmissa maailman parhaissa teknillisissä
yliopistoissa. Tampereella tuotantotaloutta (aiemmin teollisuustalous) on opetettu 1960-luvulta alkaen,
ensin osana konetekniikan osaston koulutusta. Tuotantotalouden koulutusohjelma perustettiin 1990 ja
Tuotantotalouden osasto aloitti toimintansa vuonna 1996.
Tampereen yliopistossa tuotantotalous perustuu omaan tutkimukseen, jonka yhdistävänä teemana on
kestävä arvonluonti teknologialähtöisissä organisaatioissa. Tampereen tuotantotalouden erityispiirteitä
ovat vahva teknologian, innovaatioiden ja operaatioiden orientaatio, talouden ja turvallisuuden tiivis
kytkentä
tekniikkaan,
asiakas-toimittajasuhteiden
hallinta
teknologialiiketoiminnassa,
ja
kestävyyskehityksen vaikutus teolliseen liiketoimintaan. Opiskelijoille TAU:n ohjelma antaa valmiudet
työtehtäviin, joissa pääsee tarkastelemaan teknologialähtöisten organisaatioiden tuotannollista ja
taloudellista toimintaa kokonaisuutena.
Tuotantotalouden tutkimusta ja opetusta annetaan Suomessa nyt kuudessa yliopistossa.
Tuotantotalouden DI-tutkinnon voi saada Aallossa, Tampereella, Lappeenranta-Lahdessa, Oulussa,
Vaasassa, Åbo Akademissa. Viimeisimpänä lupaa tuotantotalouden koulutusvastuulle on hakemassa Turun
yliopisto. Tarjonta siis laajenee arvostetun tutkinnon saamiseksi. Toteutusmuodot vaihtelevat eri
yliopistojen resurssien ja tutkintomäärien osalta. Eniten tutkija- ja opetusresursseja on käytössä Aallossa ja
sen jälkeen LUTissa ja Tampereella, muut ovat selvästi pienempiä. Opetuksen osalta Aallossa ja
Tampereella uskotaan laadukkaaseen 60–70 DI-vuositutkinnon ohjelmaan, vaikka paineita
kasvattamiseenkin jatkuvasti on. LUTissa tutkintomäärä on jo yli 160 vuodessa.
Hyvää syksyä Tampereen Tuta-alumnit!
Jussi Heikkilä, professori, Tuotantotalouden yksikön päällikkö
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Mikä on Johto ry?
Moro, mä oon Eero Yli-Rahnasto ja oon 5. vuoden indecsläinen ja
sinikäyrä. Toimin tänä vuonna tiedekuntajärjestö Johdon hallituksessa
varapuheenjohtajana ja koulutuspoliittisena vastaavana ja kerronkin
teille nyt lisää Johdosta:
Miten Johto ry liittyy Indecsiin tai toisinpäin?
Indecs on nyt reilun vuoden ollut johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) tiedekuntajärjestö Johto ry:n
jäsenjärjestö. Liittyminen tuli ajankohtaiseksi, kun tiedekuntamme vaihtui viime syksynä. Johdon muita
jäseniä ovat Man@ger, Boomi, Staabi ja Iltakoulu.
Mitä Johto ry tekee?
Johdon tehtävänä on toimia tiedekunnan opiskelijoiden hyväksi erityisesti kolmen fokusalueen eli
edunvalvonnan, tapahtumien ja kansainvälisyyden muodossa.
Konkreettisia nostoja edunvalvonnasta ovat kuukausittaiset kollegiot ennen tiedekuntaneuvoston
kokouksia ja edustus kampuskehitystyöryhmässä. Tapahtumista mainittakoon halloween-tapahtuma,
wappuetkot, hallitussitsit ja johtajuussymposiumin järjestämiseen osallistuminen. Kv-puolella järjestetään
muun muassa sitsejä, roadtrippejä ja tuutorointia keskustakampuksen osalta.
Mitä indecsläinen hyötyy Johdosta?
Johdon hallituksen voisi nähdä ylimääräisenä noin kuuden hengen resurssina yhteiseen edunvalvontaan ja
tapahtumiin. Lisäksi Johto edistää ja koordinoi tiedekunnan järjestöjen välistä yhteistyötä.
Mitä Johdon jäsenyys velvoittaa Indecsiltä?
Velvollisuuksia ei juurikaan ole, sillä jäsenmaksua ei peritä ja yhden äänivaltaisen edustajan lähettämisen
Johdon yleiskokoukseen voi nähdä oikeutena. Lisäksi indecsläiset voivat hakea Johdon hallitukseen, mutta
indecsläisen saaminen hallitukseen ei ole pakollista.
Eero Yli-Rahnasto, Varapuheenjohtaja & koulutuspoliittinen vastaava, Johto ry

Alumnin vuosikello

Alumnin vuosikello jatkaa pysyvänä osana alumnikirjettä ja myös ensi vuonna vuosikello tulee pitämään
jotakuinkin paikkaansa. Tänä vuonna valmistujaisten yhteydessä vietetyt alumnisitsit ovat mahdollisesti
tulossa osaksi vuosikelloa. Alumnin vuosi näyttää suunnilleen siis tältä:
Helmikuu: 1. alumnikirje
Huhtikuu: Alumniwappubooli viikko ennen wappua
Toukokuu: Alumnin wapputeltta Koskipuistossa Kasteen aikana
Kesäkuu: 2. alumnikirje
Syyskuu: Alumnimökki kuun 1. viikonloppuna
Lokakuu: 3. alumnikirje
Marraskuu: Tampereen alumnitapahtuma kuun 1. viikolla (tänä vuonna 4.11., lisää alempana)
Näiden lisäksi vuosittain pyritään järjestämään pienempiä ja lyhyemmällä varoitusajalla järjestettäviä
alumnitapahtumia, joista viestitään alumnin Facebook- ja Linkedin-ryhmissä.
KOLMAS ALUMNIKIRJE 2022
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Alumnin seuraava tapahtuma:
Indecs Alumnin pikkujoulut Tampereella
4.11.22
Indecs Alumnin pikkujoulut Tampereella 4.11.22
Indecsin Alumnin pikkujoulut vietetään Tampereella Kievari Kahdet Kasvot gastropubissa. Tapahtumassa on
tiedossa Bearing Pointin tarjoama ruokailu, kuulumisten vaihtoa ja pikkujoulutunnelmaa. Iltaa voi jatkaa
ravintoloiden olutvalikoimaan tutustuen.
Pikkujoulujen asiapitoisesta ohjelmasta vastaa Bearing Point. Yrityksen edustajat jäävät ravintolaan viettämään
iltaa toiminnan esittelyn jälkeen.
Tapahtuma on avoin ja ilmainen Indecsin alumneille ja loppupuolen opiskelijoille (>3 vsk.)!
Ilmoittaudu mukaan, sillä paikkoja on rajoitetusti.
Mitä: Indecs Alumnin pikkujoulut
Missä: Kievari Kahdet Kasvot
Milloin: 4.11.22 klo 18 alkaen
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Alumnin_pikkujoulut_2022
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Loppuvuoden muut alumnitapahtumat:
Alumnin afterworkit Helsingissä 17.11.22
Alumniafterworkit Helsingissä 17.11.2022. Tule mukaan tapaamaan matalan kynnyksen tapahtumaan
tuttuja ja nauttimaan alumnien seurasta. Näistä afterworkeista lisää infoa Facebook, Linkkarin ja Wapin
puolella.

Indecs's All Time Beerpong Championship Tournament 24.11.22
Luultiko olevasi jo liian vanha pelaamaan Beerpongia? Olisko kiva tietää, ketä killassa nykyään on aktiivisia
ja tottakai millaiset Beerpong-taidot heiltä löytyy? Uskotko olevasi se kaikkien aikojen paras Indecsin
Beerpong-pelaaja, jolta on vain jäänyt puuttumaan tilaisuus kerätä ansaittu maine sekä kunnia!
Nyt on mahdollisuus päästä ajassa takaisinpäin ja tulla katsomaan miltä kiltatoiminta nykyään näyttää, kun
Indecs järjestää alumnien kanssa marraskuun Kolmioille kolmioetkoina beerpong- turnauksen, jonka
palkintoa on mikä muukaan kuin huikea Mestaruusvyö. Voit osallistua turnaukseen afterwork meiningillä ja
villeimmät voi lunasta samalla itselleen lipun Kolmioille. Peleille pääsee 5€ lippu hinnalla ja yhdessä
kolmiolipun kanssa lysti maksaa 10€ (Kolmiolippu 6€ sis. narikka).
Turnaus pelataan pareittain. Ilmoa siis itsesi ja mahdollinen pelikaverisi. Tapahtumaan on myös
mahdollista osallistua yksin, jolloin pelikaveri arvotaan. Ilmoittautuminen aukeaa 10.10. klo 12.00 ja
sulkeutuu 13.11. klo 23.55. Ilmolinkki: https://forms.gle/PBpscyQb81LwQkwk7
MITÄ? Indec’s All Time Beerpong Championship Tournament
MISSÄ? Kalevan kilta, Teiskontie 8 A, Tampere
MILLOIN? 24.11. klo 17-21
PALJON? 5€ tai 10€ (sis kolmiolipun)

KOLMAS ALUMNIKIRJE 2022

9/10

